
Frauenfeld, 1 december 2015

Beste mensen,
Na het overlijden van mijn (Annekes) moeder, 15 december 2014 in Nederland, kwam 
onze levenstrein wat peinzend op gang. Misschien kent u dat gevoel ook, op het perron 
te staan, verloren wachtend, terwijl een bekende trein net weggereden is en op de 
volgende, wat onbekende (situatie) trein gewacht moet worden. Bent u dan ook zo 
opgelucht en blij dat er een stem over de luidspreker komt om richting te geven? 

Stel u voor, juist in deze tijd, zegt de stem HET WERELD VERANDERENDE NIEUWS: 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Joh 
3:16)!” Dat is goed nieuws, niet meer verloren zijn. Het is als een licht in de duisternis. 
Een licht in de tijd dat je staat te wachten tussen het gewirwar van mensen, tussen twee
werelden (treinen). Denk in vooral ook aan de indianen van Suriname en Brazilië. Denk 
ook aan de vluchtelingen in Europa, Mensen onderweg tussen bekends en onbekends.

Belangrijke haltes voor ons in 2015 waren:

1. Tijd voor onze
kinderen, kleinkinderen,
familie, vrienden en
gemeente, die ons
bevestigen dat het goed
is nu in Zwitserland te
wonen. Zoals Fritz in de
trein met Leandro, Ben
en Melina (kinderen van
Lieuwe en Silvia).

2. Voortgaande MA "Cultuur en Theologie"-studie van Fritz (www.awm-korntal.eu). Hij 
doet nu elk jaar D.V. twee cursussen (van de tien) en hoopt zo herfst 2017 af te sluiten. 
Bij deze studie ligt eveneens het accent op: "Op welke manier je mensen (levend 
tussen en met verschillende wereldbeelden en culturen) af kunt halen om met je mee te
reizen?" Hoe kun jezelf lichtgevend onderweg zijn? Onze betrokkenheid blijft daarbij 
sterk bij mensen die Gods Woord (nog) niet kunnen horen, omdat het niet in hun taal 
vertaald is, bij Bijbelvertalers en piloten die helpen, maar ook bij Bijbelscholen voor 
indianen nadat ze Gods woord hebben. Vooral ook na het blijven horen van zelfmoord 
onder de indianen.

http://www.awm-korntal.eu/


3. Stefan en Yueqiu (Rachel) hopen per 1 
februari, 2016 te verhuizen naar een eigen rijtjes 
huis: Unterer Brüel 6b, CH-8505 Pfyn. David, hun
zoontje, spoort ons aan weer meer Mandarin te 
leren. Hij wordt 11 februari 2016, 2 jaar en 
"papagaait" onbezwaard levend tussen meerdere
talen en culturen. Op de foto is David. Stefan 
heeft, na zes jaar in hetzelfde bedrijf, net (18 
november) te horen gekregen dat hij een nieuwe 
baan moet/kan zoeken. Het is een ingewikkelde 
situatie.

4. Lieuwe moet in 2016 een vervolg rugoperatie 
hebben (met hogere verstijving) van de operaties
van 1998. Ze denken twee uur operatie, een 
week ziekenhuis, vijf weken thuis en drie 
maanden rustig aan. Silvia is net een nieuwe 

behandeling begonnen voor haar MS. Die lijkt goed aan te slaan. Fijn dat veel mensen 
laten weten voor hen te bidden. Zij houden de hoofdleiding van de zomer-bijbel kinder- 
en jeugdkampen, waar binnen Frederico de leiding heeft van de jeugdkampen 
(www.lagerhuesli.ch).

Dank voor uw blijvende medeleven met ons
allen in 2015. Velen laten weten dat ze onze
meerdere brieven per jaar missen, maar we
staan nu meer met u “op eenzelfde perron” in
Zwitserland en niet meer in Brazilië. We
verheugen ons desondanks op uw
levenstekens.

Kijk daar komt onze trein.......Dwars door het
gewirwar in onze wereld is een aansluiting
mogelijk. Mogen we in Zijn Licht een licht zijn. 

We kunnen niet zonder dat u met ons meereist
en de ons gegeven verantwoordelijkheid mee
blijft dragen.

Hartelijk dank dat u er bent: D.V. ook in 2016.

Goede reis gewenst en Gods zegen in 2016.
Fritz en Anneke Lauffenburger.

Moosweg 27 / 8500 Frauenfeld / Zwitserland

e-mail Fritz: Fritz_Lauffenburger@sil.org
e-mail Anneke: Fritz-Anneke_Lauffenburger@sil.org

 "Shine your light" – Een licht zijn in het 
gewirwar van deze wereld. 
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